
مممم ايقول الله سبحانه وتعالى ((  مكم  مركا دد أ
م مممم آم  مو ققم .م  قر ططمم ا موكال قءم  مم آ طس موكال

بب قق طث ا بمم كال دج طن بقم .م كال قر طط ا  )) وهنا كما تششرون فيششه قسششم وقششد يشششكلكال
على بعض الناس كيف يقسم الله سبحانه وتعششالى بالمخلوقششات مششع أن

للم: (  منالقسم بالمخلوقات شرك لقول النبي صششلى اللششه عليششه وسشش
 )، وقال عليه الصل ة والسل:م:حلفم بغيرم كاللهم فقدم كفرم أوم أشرك

ا ام فليحلفم بمم اللهم أوم ليصمممتم (  ). فل يجششوز الحلششفمنم ك انم ح الف
بغيششر اللششه ل بالنبيششاء، ول بالملكئكششة، ول بالكعبششة، ول بششالوطن، ول بششأي
شيء من المخلوقات؟ والجواب على هذا الشششكال أن نقششول: إن اللششه
سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وإقسامه بما يقسم بششه
ععمظم المخلوق يدل علششى من خلقه يدل على عمظمة الله عز وجل، لن 
ععمظم الخالق، وقد أقسششم اللششه تعششالى بأشششياء كششثير ة مششن خلقششه، ومششن
أحسن ما رأيته تكلم على هذا الموضوع ابن القيم رحمه الله في كتششابه

 " وهو كتاب جيششد ينفششع طششالب العلششمكالتبي انم فيم أقس امم كالقرآن" 
اا، فهنا يقسم الله تعالى بالسماء، والسماء هو كششل مششا علك، فكششل كثير
اء، ما علك فهو سماء، حتى السحاب الذي ينزل منه المطر يسمى سما

أنزلم ممنم كالسمم اءم ممم اءم فسم التم أوديمةكما قششال اللششه تعششالى: (( 
 )). وإذا كان يطلششق علششى كششل مششا علك فششإنه يشششمل مششا بيششنبقدره ا

السششماء والرض ويشششمل السششماوات كلهششا لنهششا كلهششا قششد علتششك وهششي
 )) فهو قسم ثششان، أي أن اللششه أقسششموكالط ارقفوقك.  وأما قوله: (( 

ال بششل بالطارق فما هو الطارق؟ ليس الطارق هو الششذي يطششرق أهلششه لي
 )) هششذا هششو الطششارق،كالنجمم كالثمم اقبفسره الله عز وجششل بقششوله: (( 

 "كالوالنجم هنا يحتمششل أن يكششون المششراد بششه جميششع النجششو:م فتكششون " 
للجنس، ويحتمل أنه النجم الثششاقب، أي: النجششم اللمششع، قششوي اللمعششان،
ييا كان فإن هذه النجششو:م مششن آيششات اللششه عششز لنه يثقب المظل:م بنوره، وأ
وجل الدالة على كمال قدرته، في سيرها وانتمظامها، واختل ف أشششكالها

اا، قال الله تبارك وتعالى: ((  وعلم اتم وبمم النجمواختل ف منافعها أيض
م ولقممدم زينمم ام كالسممم اءم كالممدني ا )). وقششال تعششالى: ((همممم يهتممدون

ا ام للشممي اطين  )). فهششي زينششة للسششماء،بمص ابيحم وجعلن اهمم ام رجوممم
اا للشياطين، وعلمات يهتششدى بهششا. ثششم بيششن اللششه المقسششم عليششه ورجوم

 )) هنششا نافيششةإن )) (( إنم كلم نفممسم لممم ام عليهمم ام حمم افظبقوله: (( 
 " يعنششي مششا كششل نفششس إلإل )) بمعنششى " لم ايعني ما كل نفششس، و(( 

عليها حافظ من اللشه، وبيشن اللشه سشبحانه وتعشالى مهمشة هشذا الحشافظ



ا ام كمم اتبين.م يعلمممونم ممم ابقششوله: ((  وإنم عليكمم لحمم افظين.م كركاممم
 )). هؤلء الحفمظة يحفمظون على النسششان عملششه، مششا لششه ومششاتفعلون

اا يقول له: ((  اا منشور كاقرأم كت ابكم كفىعليه، ويجده يو:م القيامة كتاب
ا ا  )) . هؤلء الحفمظة يكتبون ما يقششو:م بششهبنفسكم كاليومم عليكم حسيب

اا كشأقوال النسان من قول، وما يقو:م بشه مشن فعشل، سشواء كشان ظشاهر
اا حششتى مششا فششي القلششب ممششا يعتقششده اللسان، وأعمال الجوارح، أو باطنشش

ولقدم خلقنمم ام كالنسمم انالنسان فششإنه يكتششب عليششه لقششوله تعششالى: (( 
ربم إليمهم ممنم حبمل ونعلمم مم ام توسموسم بمهم نفسمهم ونحمنم أق
كالوريد.م إذم يتلقىم كالمتلقي انم عنم كاليمنم وعممنم كالشممم الم قعيممد.

 )). هششذا الحششافظ يحفششظم ام يلفظم منم قولم إلم لديهم رقيبم عتيممد
لهعمل بنششي آد:م، وهنششاك حفمظششة آخششرون ذكرهششم اللششه فششي قششوله: (( 
 )).معقب اتم منم بينم يديهم ومنم خلفهم يحفظونهم منم أمممرم كاللممه

فلينظرم كالنسمم انم مممم ا))  (( إنم كلم نفسم لم ام عليه ام ح افظم (( 
النمظر هنشا نمظشر العتبشار وهشوم كاللم )) "خلق  " هنشا للمشر، والمشراد ب

النمظر بالبصير ة، يعني ليفكر النسان مما خلق؟ هششل خلششق مششن حديششد؟
سس قششوي؟ والجششواب علششى هل خلق من فولذ؟ هل خلق مشن ششيء قشا

 )) وهششو مششاء الرجششل،خلقم مممنم ممم اءم دكافممقهذه التساؤلت:  أنششه (( 
ووصفه الله تعالى في آيات أخرى بأنه ماء مهين ضعيف السيلن ليششس
كالماء العادي المنطلق، ووصفه الله تعالى في آية أخرى أنه نطفششة أي
قليل من الماء، هذا الذي خلق منه النسان، والعجب أن يخلق النسان
من هذا الماء المهين، ثم يكون قلبه أقسى من الحجار ة ش والعياذ بششالله
اء الشدافق  (( ش إل من ألن اللشه قلبشه لشدين اللشه، ثشم بيشن أن هشذا الم

)) من بين صششلب الرجششل وتراكئبششهيخرجم منم بينم كالصلبم وكالتركائبم 
أعلى صدره، وهذا يدل على عمق مخششرج هششذا المششاء، وأنششه يخششرج مششن
مكان مكين في الجسد، والصواب أن هذا الوصششف لمششاء الرجششل وقششال

 )) أي صلب الرجشل وتراكئششبيخرجم منم بينم كالصلببعض العلماء: (( 
لن هذا خل ف ظاهر اللفششظ، والصششواب أن الششذي يخششرج مششن المرأ ة. ولك
بين الصلب والتراكئب هو ماء الرجل، لن الله تعششالى وصششفه بششذلك. ثششم

إنهم علىم رجعهم لق ادرم يومم تبلىم كالسركائرم فممم ام لممهقال تعالى: (( 
 ))علىم رجعممه )) أي الله عز وجل. (( إنه )) (( منم قوةم ولم ن اصر

يمموم )) وذلششك يششو:م القيامششة لقششوله (( لق ادرأي على رجع النسان (( 
 )) فالذي قدر على أن يخلششق النسششان مششن هششذا المششاءتبلىم كالسركائر



الششدافق المهيششن، قششادر علششى أن يعيششده يششو:م القيامششة، وهششذا مششن بششاب
الستدلل بالمحسوس على المنمظور المترقب، وهو قياس عقلي، فششإن
اا على أن يخلق النسان مششن هششذا النسان بعقله يقول إذا كان الله قادر

وهوم كالذيم يبممدأالماء المهين ويحييه قادر على أن يعيده مر ة ثانية (( 
 )). ولهذا يسششتدل اللششه عششز وجششلكالخلقم ثمم يعيدهم وهوم أهونم عليه

بالمبدأ على المعاد لنه قياس جلي واضح، ينتقل العقششل مششن هششذا إلششى
 )) أي تختششبرم يومم تبلىم كالسممركائرهذا بسرعة وبدون كلفة، وقوله: ((

السراكئر، وهي القلوب، فإن الحساب يو:م القيامة على ما في القلششوب،
والحساب في الدنيا على ما في الجوارح، ولهذا عامل النبي صلى اللششه
ييسششتأذن عليه وعلى آله وسلم المنافقين معاملة المسلمين حيششث كششان 

اكام يقتلم أصممح ابهفي قتلهم فيقول: (   )،لم يتحدثم كالن اسم أنم محمد
انا منافق، لكن العمل في انا منافق، وفل فكان ل يقتلهم وهو يعلم أن فل

يممومم تبلممىالششدنيا علششى المظششاهر ويششو:م القيامششة علششى البششاطن (( 
أفلم يعلمم إذكام بعممثرم ممم ام فممي )) أي تختبر وهذا كقششوله: (( كالسركائر

 )). ولهششذا يجششب علينششا يششا أخششوانيكالقبور.م وحصلم م ام فيم كالصدور
يجب علينا  العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمششل الجششوارح، عمششل
الجوارح علمة ظاهر ة، لكن عمل القلب هو الذي عليششه المششدار، ولهششذا
أخبر النبي عليه الصل ة والسل:م عن الخوارج يخاطب الصحابة يقول: (

 ششش يعنششييحقرم أحدكمم صلتهم معم صلتهم،م وصي امهم معم صي امهم
أنهم يجتهدون في العمال المظاهر ة ولكن قلوبهم خالية والعياذ بششالله ششش
لم يتج اوزم كالسلمم حن اجرهم،م يمرقونم منم كالسلمم كم ام يمرق

) ، فعلينا أيها الخو ة أن نعتنششي بقلوبنششا وإصشلحهاكالسهمم منم كالرميةم 
وأعمالهشا، وعقاكئشدها، واتجاهاتهشا،قشال الحسششن البصشري رحمششه اللششه: "
وكاللهم م ام سبقهمم أبوم بكرم بصلةم ولم صوم،م وإنم ام سممبقهمم بممم ا

 " واليمششان إذا وقششر فششي القلششب حمششلوقرم فيم قلبهم منم كاليممم ان
النسان على العمل، لكن العمششل المظششاهر قششد ل يحمششل النسششان علششى
إصلح قلبه، فعلينا أيها الخو ة أن نعتني بقلوبنا وإصلحها وتخليصها مششن
شواكئب الشرك والبدع، والحقد والبغضاء، وكراهششة مشا أنششزل اللششه علششى
رسوله وكراهة الصحابة رضي الله عنهم، وغيششر ذلششك ممششا يجششب تنزيششه

 )) يعنششيفم ام لهم منم قمموةم ولم ن اصممرالقلب عنه.  ثم قال تعالى: (( 
 )) وهششيولم ن اصممر )) ذاتيششة (( منم قمموةيو:م القيامة ما للنسششان (( 

القو ة الخارجية، هشو بنفسشه ل يسشتطيع أن يشدافع عشن نفسشه، ول أحشد



فإذكام نفخم فيم كالصورم فليستطيع أن يدافع عنه، قال الله تعالى: (( 
 )). في الدنيا يتساءلون، يسألأنس ابم بينهمم يومئذم ولم يتس اءلون

اا، ويحتمي بعضهم ببعض، لكن يو:م القيامة ل أنساب يعنششي بعضهم بعض
ل قرابة، ل تنفششع القرابششة ول يتسشاءلون. فنسششأل اللششه تعششالى أن يصششلح
قلوبنا وقلوبكم وأعمالنششا و أعمششالكم وأن يهششب لنششا منششه رحمششة إنششه هششو

قتالوهششاب،  قششال تعششالى ((  مذكا قضم  در موكال قعم .م  دجمم طر قتم كال مذكا قءم  مم آ طسمم موكال
قع دد طص  )) . هذا هو القسم الثاني للسماء، والقسم الول مششا كششان فششيكال

أول السور ة، فهناك قال: (( والسماء والطارق. وما أدراك ما الطششارق.
وكالسم اءم ذكاتم كالرجممع.م وكالرضم ذكاتالنجم الثاقب )) وهنا قال: (( 
 )) والمناسبة بين القسمين ش والله أعلششم شششكالصدع.م إنهم لقولم فصل

أن الول فيه إشار ة إلى الطششارق الششذي هششو النجششم، والنجششم كمششا نعلششم
يترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وفي رمي الشياطين بذلك
حفظ لكتاب الله عز وجل، أما هنا فأقسم بالسماء ذات الرجششع أن هششذا
القرآن قول فصل، فأقسم على أن القرآن قول فصششل، فصششار القسششم
الول مناسبته أن فيه الشار ة إلى ما يحفظ به هذا القرآن حال إنزاله،
وفششي القسششم الثششاني الشششار ة إلششى أن القششرآن حيششا ة، يعنششي يقششال: ((

اا لنششه يرجششعوكالسم اءم ذكاتم كالرجع  )) الرجع هو المطششر، يسششمى رجعشش
م وكالرضم ذكاتويتكشششرر، ومعلشششو:م أن المطشششر بشششه حيشششا ة الرض. ((

الصششدع هششو النشششقاق يعنششي التشششقق بخششروج النبششات منششه،كالصدعم ))م 
فأقسم بالمطر الذي هو سبب خششروج النبششات، وبالتشششقق الششذي يخششرج
منه النبات، وكله إشار ة إلى حيا ة الرض بعد موتهششا، والقششرآن بششه حيششا ة
القلوب بعد موتها، كما قال الله تبارك وتعشالى: (( وكشذلك أوحينشا إليشك
اا لنه تحيا به القلششوب. يقششول اا من أمرنا)). فسمى الله القرآن روح روح

وكالرض )) أي ذات المطششر. (( وكالسم اءم ذكاتم كالرجممععز وجششل: (( 
 )) أيم إنممه )) أي ذات النشقاق لخروج النبششات منهششا.  ((ذكاتم كالصدع

 )) وصفه الله بأنه قول ، قششول مششن قششول اللششهلقولم فصلالقرآن (( 
للم به وألقاه إلى جبريل عليه ، ثم نزل به جبريل عز وجل، فهو الذي تك
على قلب النبي صلى اللششه عليششه وعلششى آلششه وسششلم، وقششد أضششا ف اللششه
ال إلى جبريل، وإلششى محمششد عليهمششا الصششل ة والسششل:م، فقششال القرآن قو

م إنهم لقولم رسممولم كريممم.م ذيم قمموةم عنممدم ذيتعالى في الول: ((
طمم أمين  )). وقششال فششي الثششاني إضششافته إلششىكالعرشم مكين.م مط اعم ث

إنهم لقمولم رسممولالرسول صششلى اللششه عليششه وعلششى آلششه وسششلم: (( 



الم ممم ام تؤمنممون  )). ففششي الولكريم.م وم ام همموم بقممولم شمم اعرم قلي
أضا ف القول إلى جبريل ، لنه بلغه عن الله إلى محمد صلى الله عليه
للم وعلى آله وسلم، وفي الثاني أضافه إلى محمد صلى اللششه عليششه وسشش
اء هو الله سبحانه وتعششالى. لنه بلغه إلى الناس، وإل فإن الذي قاله ابتدا

 )) فصل يفصل بين الحق والباطل، وبين المتقيششنإنهم لقولم فصل(( 
والمظالمين، بل إنه فصل أي قاطع لكل مششن نششاوأه وعششاداه، ولهششذا نجششد
المسلمين لمشا كششانوا يجاهشدون الكفششار بشالقرآن نجششدهم غلبششوا الكفشار،
يهزموا وقطعوا دابرهم، وقضي بينهم وبينهم ، فلما أعرضوا عن القرآن 
يبعدهم عششن القششرآن، وكلمششا أبعششد النسششان عششن كتششاب اللششه وأذلوا بقدر 
ابتعدت عنه العز ة، وابتعد عنه النصششر حششتى يرجششع إلششى كتششاب اللششه عششز

 )) أي ما هو باللعب والعبث واللغو، بل((م وم ام هوم ب الهزلوجل. قال 
هو حق، كلماته كلها حق، أخباره صدق، وأحكامه عدل، وتلوته أجر، لششو
تله النسان كل أوانه لم يمل منه، وإذا تله بتدبر وتفكر فتح الله عليششه
من المعاني ما لم يكن عنده من قبل، وهذا شيء مشاهد، اقرأ القرآن
وتدبره، كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لششك
من قبل، كل هذا لنه فصل وليس بالهزل، لكششن الكل:م اللغششو مششن كل:م
الناس كلما كررته مججته وكرهته ومللته أمشا كتشاب اللشه فل.  ثشم قشال

اكاتعالى: ((   )) يعنششي الكفششار المكششذبينإنهم )) (( إنهمم يكيدونم كيد
اكاللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((  اايكيدونم كيد  )) أي كيششد

اا، يكيدون للرسول عليه الصششل ة والسششل:م، ويكيششدون لمششن اتبعششه، عمظيم
وانمظر ماذا كانوا يفعلون بالمؤمنين أيا:م كششانوا فششي مكششة مششن التعششذيب
والتوبيخ والتشريد، هاجر المسلمون مرتيششن إلششى الحبشششة، ثششم هششاجروا
اا بدينهم من هششؤلء المجرميششن، الششذين آذوهششم إلى المدينة كل ذلك فرار
بكل كيد، وأعمظم ما فعلوا بشالنبي عليشه الصشل ة والسشل:م حيشن الهجشر ة
حيششث اجتمششع رؤسششاؤهم وأشششرافهم يتشششاورون مششاذا يفعلششون بمحمششد؟
اا نقضوه، قالوا هذا ل يصلح، حتى أشار إليهم فيما ذكره فكلما ذكروا رأي
التاريخ الشيطان الذي جاء بصور ة رجل وقال لهم: إني أرى أن تختاروا
اا حششتى عشر ة شبان من قباكئل متفرقة، وتعطششوا كششل واحششد منهششم سششيف
اا قتلة رجل واحد، فإذا فعلوا ذلك تفرق دمششه فششي القباكئششل، يقتلوا محمد
فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القباكئل كلها فيرضششخون إلششى أخششذ
الدية. وهذا هو الذي يريدون، فأجمعوا على هذا الرأي واستحسنوا هششذا
ال جلس الشبان العشر ة ينتمظششرون خشروج النشبي صشلى اللشه الرأي، وفع



عليه وعلى آله وسلم ليقتلوه، ولكن النبي صلى اللششه عليششه وعلششى آلششه
وسلم خرج من الباب وهششم جلششوس ولششم يشششاهدوه، وذكششر التاريششخ أنششه
ال لهششم، ويقششرأ قششول اللششه تعششالى: (( جعل يذر التراب على رؤوسهم إذل
ددكام فأغشممين اهم ددكام ومنم خلفهمممم سمم وجعلن ام منم بينم أيديهمم س

)). ول تتعجبشوا كيششف خشرج النشبي صشلى اللششه عليشهفهمم لم يبصرونم 
وعلى آله وسلم من بينهم ولم يشاهدوه، ل تعجبششوا مششن هششذا، فهششا هششم
قريش حين اختبأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فششي الغششار لمششا
خرج من مكة يريد المدينة اختبأ في الغار ثلثة أيا:م ليخف عنه الطلششب؛
لن قريش صارت تطلبه، وجعلت لمن جاء به مئة بعير، ولمششن جششاء بششه
مع أبي بكر مئتي بعير، وهذه جاكئز ة كبير ة، فوقفوا على الغار الذي فيه
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، وكلنا يعلم أن الغار المفتششوح
ييرى، ولكنهم لم يششروا النششبي صششلى اللششه عليششه إذا كان فيه أحد فسو ف 
وعلى آله وسلم، ول أبا بكر رضي الله عنه، فقششال: يششا رسششول اللششه لششو

لم تحزنم إنم كاللهم معن ا،م وممم انمظر أحدهم إلى قدمه لبصرنا. فقال: ( 
 ). فاطمأن أبششو بكششر. هششؤلء القششو:م الششذينظنكم ب اثنينم كاللهم ث الثهم ا

وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع، ول قصور في البصششر،
ول قصور في الذكاء، ولكن أعمى الله أبصارهم عششن النششبي صششلى اللششه
عليه وعلششى آلششه وسششلم وصششاحبه، فل تعجبششوا أن خششرج مششن بيششن هششؤلء
الشبان العشر ة كما قال أهل التاريخ، وجعل يذر التراب على رؤوسششهم

ددكاويقششول: (( ددكام ومممنم خلفهمممم سمم م وجعلن ام مممنم بيممنم أيممديهمم سمم
 )). ثششم يقششول اللششه عششز وجششل  فششيفأغشين اهمم فهمم لم يبصممرون

اكاسور ة الطارق((  اكا ))  ((إنهمم يكيدونم كيد  )) وقال اللشهم وأكيدم كيد
 ))وإذم يمكرم بكم كالذينم كفروكام ليثبتوكتعالى في سور ة النفال: (( 

أوم يقتلوكم أوم يخرجوكم ويمكرونم ويمكممرم كاللممهيعني يحبسوك (( 
فمهلم كالكمم افرين )) .  ثم قال عششز وجششل: (( وكاللهم خيرم كالم اكرين

اكام  )) مهل وأمهل معناهمششا واحششد يعنششي انتمظششر بمهلششة ولأمهلهمم رويد
اكام تنتمظر بمهلة طويلة، ((  وودأمهلهمم رويد اا تصششغير ر ال، ورويد )) أي قلي

أو إرواد، والمراد به الشششيء القليششل. وفششي هششذه اليششة تهديششد لقريششش،
وتسلية للرسول صلى الله عليه وعلششى آلششه وسششلم، ووعششد لششه بالنصششر.
وحصل المر كما أخبر الله عز وجل، خرج النبي عليه الصششل ة والسششل:م
اا منهششم، وحصششل بينششه وبينهششم حششروب، وفششي السششنة الثانيششة مششن مهششاجر
يقتل من صناديد قريش وكبراكئهم وزعماكئهم نحو أربعة وعشرين الهجر ة 



ال، منهم قاكئدهم أبو جهل، وبعد ثماني سششنوات بششل أقششل مششن ثمششاني رج
اا، اا ظششافر اا منصششور للم مكششة فاتحشش سنوات دخل النبي صلى الله عليه وس
حتى إنه قال كما جاء في التاريششخ وهششو ممسششك بعضششادتي بششاب الكعبششة

 )؟ لن أمرهششمم ام ترونم أنمميم ف اعمملم بكممموقريش تحته قال لهم: ( 
 )؟م ام تممرونم أنمميم ف اعمملم بكمممأصبح بيده عليه الصششل ة والسششل:م، ( 

خخ كريم، وابن أخ كريم. فقال: ( إني أقول لكم كما قال يوسششف قالوا: أ
م لم تثريبم عليكمم كاليمومم يغفمرم كاللمهم لكممم وهموم أرحممملخوته: ((
لن عليهم هذه المنششةكاذهبوكام فأنتمم كالطلق اء)). كالركاحمينم   )، وإنما م

قلم للذينعليه الصل ة والسل:م لنهم أسلموا، وقد قال الله تعالى: (( 
 )). هذ آخر هذه السور ةكفروكام إنم ينتهوكام يغفرم لهمم م ام قدم سلف

في كتاب الله عز وجل وإني في نهايتها أحثكم على تدبر القرآن وتفهم
معناه، بعض العلماء الموثششوقين أ:م فششي كتششب التفسششير الموثوقششة مثششل
تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ عبد الرحمششن بششن سششعدي ومششا أشششبههما
من التفاسير التي تعرفون أصحابها من الموثوقين فششي عقيششدتهم وفششي
اا ممن يتلون كتششاب اللششه حششق تلوتششه، آراءهم نسأل الله أن يجعلنا جميع
اا لنا يو:م القيامششة، إنششه علششى كششل شششيء وأن ينفعنا به، وأن يجعله شفيع
. قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين


